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Texto 1 

Para o professor do curso de História da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), José Antonio Moraes do 

Nascimento, “o patriotismo é um sentimento de pertencimento, de respeito e de entrega à nação. É defender o Estado 

de Direito e a Democracia, que representa a vontade da maioria”. A demonstração, portanto, vai além do respeito aos 

símbolos nacionais. “Demonstra-se muito mais através da luta pelo País, da defesa das riquezas e dos bens dele e pelo 

efetivo combate à corrupção, usando os mesmos pesos e medidas para todos os cidadãos. Não basta respeitar os 

símbolos se, juntamente com isso, não vier o respeito para com a maioria dos cidadãos brasileiros”, afirma. 

Nascimento observa que, embora as pessoas continuem valorizando o Brasil, os recentes escândalos políticos 

abalaram a esperança do povo. LERSCH, Maria Helena. O amor à pátria sobrevive? O patriotismo em tempos de crise. Disponível em: 

http://www.gaz.com.br. Acesso em: 12 out. 2019 (adaptado). 

Texto 2 

O Brasil hoje exporta gente. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, há 3 milhões de imigrantes brasileiros no 

exterior. Dados da Receita Federal concedidos ao Intercept indicam que a crise econômica tem causado uma 

debandada do país. Em 2011, em plena fase de crescimento econômico, o número de pessoas que declararam saída 

definitiva era de 8.170. Em 2014, ano em que começa a crise econômica, 12.451 deixam o país. Já em 2017 e 2018, 

esse número chega à casa dos 22 mil. Ou seja, em sete anos, o número de emigrantes brasileiros quase triplicou. 

PINHEIRO-MACHADO, Rosana. Fuga de cérebros e autoexílio. Disponível em: https://theintercept.com. Acesso em: 12 out. 2019.  

 

       Texto 3                                                                                                                Texto 4

Bolsonaro abre desfile de 7 de Setembro; Silvio Santos e Edir Macedo 

participam. Disponível em https://www.metrojornal.com.br. Acesso 

em: 12 out. 2019.        

 

                            
                                    http://www.fnpetroleiros.org.br. Acesso  

                                    em: 12 out. 2019.        

   

                                                                                                                     
Texto 5 

A construção de novas formas de compreensão da identidade nacional demanda o resgate da história e a 

tentativa dos brasileiros olharem para si mesmos através de seus próprios olhos, e não somente com olhos 

estrangeiros. Também demanda considerar as diferenças entre nacionalismos e os riscos que acompanham a 

questão. Não se deve esquecer que o nacionalismo foi apropriado pelos fascismos e pela ditadura no Brasil, o 

que faz com que a temática sempre desperte certa desconfiança. 

DA COSTA, Cecília; DOMINGUESII, Eliane. A identidade nacional brasileira em teses e dissertações: uma revisão bibliográfica. 

Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo. Acesso em: 12 out. 2019.     

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 

texto dissertativo-argumentativo na modalidade formal da língua portuguesa sobre o tema:   

A VALORIZAÇÃO DO PATRIOTISMO NO CONTEXTO DE CONFLITOS E CRISES QUE O BRASIL ENFRENTA 
Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. 

https://www.metrojornal.com.br/
http://www.fnpetroleiros.org.br/noticias/5496/7-de-setembro-todos-de-preto-contra-bolsonaro

